
ПРЕДЛОГ    

                                                                                                                                                    

На основу члана 239 став 3 Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 

95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн. и 15/2021 - доп. усклађених 

дин. изн.) на основу члана 1, члана 6 став 1 тачка 5 и члана 7 Закона о финансирању локалне самоуправе 

("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. 

изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени дин. изн., 

126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 - усклађени дин. изн. и 111/2021 - др. закон) и члана 40. Статута 

општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'', број 2/19),  

 Скупштина општине Велико Градиште на _____ седници одржаној дана _________године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

  

Члан 1. 

У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико  Градиште 

(''Службени гласник општине Велико Градиште'', бр. 38/21), члану  2. , став 3 тачка 1 мења се тако да сада 

гласи : 

„- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за 

продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, монтажни 

објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска говорница  и слични објекти, 

објекти монтажно-демонтажног типа за споствене потребе. „ 

 

Члан 2 

  

Тарифни број 1 Одлуке мења се тако да сада гласи: 

      

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1 

 

„ Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности утврђује 

се: 

1.  У дневном износу за сваки м2 простора који се користи, сразмерно времену коришења и то 

1.1 за постављање летње баште, накнада се утврђује у износу од 17 динара;  

1.2 за постављање столова и столица накнада се утврђује у износу од 25 динара; 

1.3 за постављање расхладних уређаја, накнада се утврђује у износу од 60 динара;  

1.4 за постављање апарата за забаву накнада се утврђује у износу од 45 динара; 

1.5 за постављање апарата за припрему хране накнада се утврђује у износу од 50 динара; 

1.6 за постављање објекта за забаву са помоћним објектима, накнада се утврђује у износу од 10 

динара; 

1.7 за спортске и рекреативне објекте накнада се утврђује у износу од 4 динара; 

1.8 за постављање покретних објеката за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга 

(продаја из возила) накнада се утврђује у износу од 85 динара; 

1.9 за постављање пулт тезги за излагање и продају робе и промо пулта, накнада  се утврђује у 

износу од 65 динара; 

1.10 за држање средстава за игру (забавне игре: билијар, флипери, пикадо, електронске видео игре 

сл. апарати за игре на срећу, томбола) накнада се утврђује у износу од 60 динара; 

1.11 за коришћење слободних површина за камповање, постављање шатора, трибина, и сл. 

накнада се утврђује у износу од 35 динара;  

1.12 за заузеће плаже ради приступа водној површини накнада се утврђује у износу од 2 динара; 

1.13 за постављање банкомата и телефонских говорница накнада се утврђује у износу од 60 

динара; 

1.14 За заузеће јавне површина ради постављања: 

а) носача са антена на постојећим зградама, путевима и контејнерима електронских комуникација 

који се постављају или инсталирају на кaбловима и мрежама електронских комуникација у, накнада 

се утврђује износу од 5,00 динара 



б) контејнера за смештај електронско комуникационе мреже, електроенергетске опреме и уређаја, 

накнада се утврђује у износу од 5,00 динара  

в) типских ормана за унутрашњу и спољашњу монтажу за смештај електронске комуникације, 

накнада се утврђује у износу од 5,00 динара 

г) других објеката који се постављају у функцији обављања пословне деланости и служе 

задовољавању потреба грађана, накнада се утврђује у износу од 5,00 динара. 

 

2. У годишњем износу за сваки м2 простора дефинисан локацијом у оквиру Програма постављења 

мањих монтажних објеката привременог карактера за подручје општине Велико  Градиште за период 

2020.године тврђави (Службени гласник општине Велико Градиште  бр. 32/2020)  и то: 

2.1 за постављење киоска за трговниску делатност , делатности  мењачница, лотова, накнада се утврђује 

у износу од 6000 динара 

         2.2 за постављење привременог објекта за вршење услужне делатности накнада се утврђује у износу од  

2640 динара 

         2.3  за поставаљење монтажно-демотажног објекта за занатске делатности  (и за сопствене потребе) 

накнада се утврђује у износу од 1600 динара  

2.4  за постављање пулт-шанк бара накнада се утврђује у износу од 4250 динара; 

          2.5 у годишњем износу за сваки започети м2 простора који се користи за постављање тенди, перди и 

пергола, накнада се утврђује у износу од 200 динара;   

 

       3. За сваки м2 простора за период трајања туристичке сезоне и то:  

3.1.за постављање летње баште на јавној плажи накнада се утврђује у износу од 1950,00 динара; 

3.2.за постављање сунцобрана и лежаљки накнада се утврђује у износу од 800 динара. 

 

4. За период туристичке сезоне ( мај-септембар) утврђује се у  износу за сваки м2 простора дефинисан 

локацијом у оквиру Програма постављења монтажних објеката привременог карактера у функцији 

туристичке понуде на Сребрномјезеру и Рамској тврђави (Службени гласник општине Велико 

Градиште  бр. 32/2020,6/2021, 4/2022, 14/2022)  и то:  

4.1 постављење привремених објеката ради продаја дуж шетачке стазе на Сребрном језеру и на 

дефинисаним локацијама  код тврђаве Рам  накнада се утврђује у  износу од 18.000,00 динара , 

4.2 за постављање педолина накнада се утврђује у износу од 1700 динара. 

 

Обвезник накнаде је правно лице, предузетник и физичко лице коме је Решењем Одељења за 

локални економски развој одобрено постављање мањег монтажног објекта на јавној површини.  

 Одељење за локални економски развој један примерак Решења о одобрењу за постављање мањег 

монтажног објекта доставља Одељењу за локалну пореску админстарцију ради обрачуна накнаде, а један 

примерак доставља Одељењу за инспекцијске послове,  ради вршења контроле. 

 Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 

претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од 

дана достављања решења.  

Уколико грађевински, комунални или порески инспектор утврди да се јавна површина користи без 

одобрења или у површини већој од одобрене, накнада се обрачунава дневно за сваки цео или започети м2  

износу од 50% више у односу на износ прописан овим тарифним бројем, на основу записника инспектора. 

 Накнаду у износу уз претходног става обвезник плаћа до дана престанка коришћења јавне површине, 

о чему је дужан да обавести Општинску управу општине Велико Градиште или до дана прибављања 

потребног одобрења.  

 Накнада се утврђује и наплаћује за сваки објекат појединачно. 

 Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора ради продаје штампе, књига и 

других публикација. 

 Ако се поред штампе, књига и др.публикација продаје и друга роба, накнада се плаћа у целокупном 

износу из овог тарифног броја. 

 Накнаду из овог тарифног броја не плаћају хуманитарне, традиционалне верске организације и 

организације које раде са инвалидима рада и хендикепираним лицима.  

Наканада за постављање промо пулта не плаћа се ако се заузимање јавне површине врши због 

спортске или друге приредбе на путу која се одржава под покровитељством или у организацији: органа, 

организације и институције Републике Србије; органа, организације и институције аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе; организације обавезног социјалног осигурања; установе основане од стране 

Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе; Црвеног крста Србије; цркве и 

верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама и дипломатско-

конзуларног представништва стране државе, под условом узајамности.  



За платформу (подест) летње баште у периоду кад није постављен пратећи мобилијар (столови, 

столице, клупе и сл.) наплаћује се накнада у износу од 20% од износа прописаног тачком 1 подтачком 1.1. и 

тачком 3 подтачком 3.1 . Тарифног броја 1. ове одлуке. У случају да се летња башта користи у периоду од 

15.10. текуће године до 15.03. наредне године, накнада се обрачунава у износу од 1/3 утврђене накнаде. У 

случају да се летња башта преуреди у зимску башту и ради у наведеном периоду, накнада се обрачунава у 

износу од 2/3 износа утврђеног за летњу башту.  

За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, чији елемент је расхладни 

уређај, накнада се плаћа у износу утврђеном у тачки 1. подтачка 1.3 . Тарифног броја 1. умањеном за 50%. 

За зимски период у периоду од 01.10. текуће године до 31.03. наредне године накнада за расхладне 

уређаје који се постављају испред малопродајног објекта се не наплаћује за уређаје који нису у употреби и 

који су адекватно затворени.  

За коришћење јавне зелене површине, износи утврђени овим тарифним бројем повећавају се за 

100%.  

За постављање тезги за излагање и продају робе током празника и традиционалних манифестација 

накнада утврђена на  дневном нивоу се утврђује тако што се накнада утврђена тачком 1 подтачка 1.9  овог 

Тарифног броја повећава за 50 % 

Висина накнаде утврђена Тарифним бројем 1. ове одлуке представља износ накнаде за коришћење 

јавне површине у екстра зони „Б“. 

Висина накнаде за коришћење јавне површине утврђене на дневном нивоу  у екстра зони „А“ 

утврђује се на тај начин што се износ накнаде утврђен Тарифним бројем 1. ове одлуке увећава за 30%.  

Висина накнаде за коришћење јавних површина из Тарифног броја 1. умањује се  

- за 10%  за коришћење јавне површине у I зони;  

- за 20%  за коришћење јавне површине у II и III зони; 

- за 40% за коришћење јавне површине  у IV и V зони. 

- За продају споствених производа (мед, вино, ракија и др. Поизводи пољоприведних газдинстава) висина 

накнаде из тарифног броја 1 се умањује за 50%. 

Накнада за коришћење јавне површине по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-

714565843-77, сврха уплате: накнада за коришћење јавне површине. 

 

Члан 3 

У Тарифном броју 2 Одлуке, у ставу 1. тачкама 1. и 2. бришу се речи: “ цео и започети“. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Велико Градиште''. 

 

Oбразложење 

Правни основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за 

територију општине Велико Градиште, садржан је у члану 6. тачка 5) и члану 7. став 3. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. 

изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 

104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон, 86/2019 

- усклађени дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 - усклађени дин. изн. и 111/2021 - др. закон), 

члану 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019, 

86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн. и 15/2021 - доп. усклађених дин. изн.) и члана 

40. Статута општине Велико Градиште (,,Службени гласник општине Велико Градиште’’ бр. 2/19). 

Одредбама члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да јединици локалне 

самоуправе припадају приходи који се остваре на њеној територији, набројани у тач. 1-14,  у оквиру којих су 

у тачки 5) предвиђене накнаде за коришћење јавних добара. 

Одредбама члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе прописано је да стопе изворних 

прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина 

јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом. Одлука се доноси након одржавања 

јавне расправе, а може се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице 

локалне самоуправе за наредну годину. Изузетно, одлука се може изменити и у случају доношења, односно 

измене закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе. Одлука 

се објављује на начин на који се објављују акти јединице локалне самоуправе. 

Одредбама члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим су између 

осталих прописане и накнаде за коришћење јавних површина, предвиђено је да се актом скупштине 

јединице локалне самоуправе утврђује висина накнаде за коришћење јавних површина, олакшице, начин 



достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу 

плаћања накнаде. 

Износи накнада предвиђених Тарифним бројевима Одлуке о накнадама за коришћење јавних 

површина за територију општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 

38/2021), утврђени су у складу са критеријумима предвиђеним чланом 239. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара. 

Изменом се додатно дефинише шта спада у објекте привременог коришћења. 

Такође, Тарифним бројем 1 утврђује се накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и 

друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната 

и домаће радиности. 

Дефинисано је ко је обвезник и његова права, обавезе и умањења као и поступање Општинске 

управе- Одељења за локални економски развој у вези с одобравањем постављања мањег монтажног објекта 

на јавној површини.  

Предложеном изменом Тарифног броја 2 Одлуке мења се начин обрачуна  накнаде у смислу да се 

иста обрачунава по м2 корисне површине. 

Поводом нацрта ове Одлуке спроведена је јавна расправа у организацији Општинске управе општине 

Велико Градиште. Иста је трајала 20 дана. Поводом јавне расправе организован је један отворени састанак 

24.11.2022.г. Током јавне расправе дошло је до измене иницијалног нацрта од стране стручних служби 

Општинске управе општине Велико Градиште, а тицало се техничких исправци, изменама тарифног броја 1 

и 2, а самим тим и допуном образложења. Општинско веће општинсе Велико Градиште је приликом 

утврђивања предлога Одлуке узело у обзир резултате са јавне расправе. 

Са свега напред изнетог, прелаже се доношење одлуке каква је у предлогу дата. 

 

 

Предлагач: Општинско веће 

 

 


